11. Nghiêm cấm hối lộ và đảm bảo tính minh bạch với các bên liên quan
Đảm bảo mối quan hệ lành mạnh, minh bạch với đối tác và các bên liên quan. Không hối lộ
và biếu tặng bất hợp pháp cho các quan chức nước ngoài.
(1) Đảm bảo tính minh bạch với các bên liên quan
Về việc chiêu đãi, tặng quà cho bên bán hàng, không được vượt quá phạm vi thường
thức của xã hội. Ngoài ra, tuyệt đối không được tặng quà tiện ích như tự ý giảm giá, hoa
hồng mang tính tư lợi.
Phải từ chối nhận chiêu đãi, quà tặng từ bên mua hàng, nhà cung cấp. Trong trường hợp
buộc phải nhận, cần phải được sự chấp thuận của Công ty trước và phảis trong phạm vi
thường thức của xã hội, nếu vượt mức này thì khôn khéo từ chối và trả lại. Ngoài ra, tuyệt
đối không được theo đuổi lợi ích cá nhận như nhận quà tặng tiện ích và các lợi ích khác.
Đối với các giao dịch giữa Công ty liên quan và đối tác, so sánh các điều kiện giao dịch
dựa trên cạnh tranh công bằng với bên thứ ba, không được gây ra sự bất bình đẳng nào.
Và giữa các Công ty liên quan với nhau không được chiêu đãi, tặng quà lẫn nhau.
Trong việc chiêu đãi hay tặng quà, nếu nghi ngờ có sự vi phạm đạo đức và quy định của
pháp luật, thì không được tự ý phán đoán mà nhất định phải xác nhận với cấp trên và người
quản lý.
(2) Nghiêm cấm hối lộ
Không kể trong nước hay ngoài nước, không được phép đề nghị hay hứa hẹn để tặng
quà, tiền và các lợi ích kinh tế khác cho các quan chức hay những người tương đương với
vị trí đó.
Ở nước của chúng tôi, không có chuyện chiêu đãi hay tặng bất cứ quà vật gì cho các
quan chức mà trái với Luật đạo đức công chức nhà nước và Quy định đạo đức công chức
nhà nước, v.v..
(3) Những điều chú ý về hành vi sai trái của các bên giao dịch
Chúng tôi chú ý đến các hành vi sai trái, gian lận của các bên giao dịch như bên bán
hàng, đối tác và lưu ý rằng chúng tôi sẽ không chịu bất cứ tổn thất, thiệt hại không đáng có.
Chúng tôi cũng chú ý rằng sẽ không sử dụng các khoản thanh toán cho các nhà tư vấn có
ký hợp đồng, các chi nhánh của họ để làm việc phạm pháp đối với cơ quan chính phủ trong
và ngoài nước.
(4) Đảm bảo tính minh bạch liên quan tới chính trị
Khi thực hiện việc biếu tặng chính trị và biếu tặng cho các tổ chức, chúng tôi luôn tuân thủ
các quy định pháp luật liên quan như Luật bầu cử công chức và Luật quản lý quỹ chính trị,
không gây ra bất cứ hành vi nào có thể dẫn đến hiểu lầm như các mối quan hệ thông đồng,
cấu kết.
Khi nhân viên tham gia vào các hoạt động chính trị, phải đảm bảo rằng chỉ hành động với
tư cách cá nhân, không được gây ra sự hiểu lầm nào với ý chí và hành động của Công ty.
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